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وشە ئينگلیزییە بەکارهاتىوەکان لەزمانی کىردیدا
ساالر فائق مجید
زاهکۆی گەرمیان ،کۆلێجی زاوضذ ،بەش ی زاوضتی کۆمپیىجەر

پىختە 
ئەم جىێژیىەوەیە لە بۆ (وعە ئیىگلیزییە بەمارهاجىوەمان لەزماوى مىردیذا)ي دایە ،هەوڵیذاوە بەپێی ڕێبازي
وەصفى پ ەصەوى ،هۆمارەماوی ماریگەری و پەیىەهذی ه ێىان زماهە جیاوازەمان بخاج ەڕوو و پاعان جیغو
خراوەجە صەر جۆر و عێىازي ئەو وعە ئیىگلیزیاهەي لەهاجىوهەجە هاو زماوی مىردیەوە.
جەوەری یەلەم باصێکی ج یۆرییە بەهاوهیغاوی (پەیىەهذی و کاریگەری لەهێىان زماهەکان) و جێیذا جیغک
خراوەجە ص ەر گرهگتریً هۆکارەکاوی وەرگرجً و بەخغینی وعە و زاراوە لەهێىان زماهەکان .ه ەروەها جەوەری
دووەم ،بەهاوهیغاوی (وعە ئیىگلیزییە بەکارهاجىوەکان لەزماوى کىردیذا)یە و لەس ێ باش پێکذێذ،بەم
ع ێىەیە ،یەکەم :وع ە ئیىگلیزییە ب ەکارهاجىوەکان ل ەڕووی جیاوازی و لێکچىون لەدەبڕیىذا .دووەم :وع ە
ئیىگلیزییە بەکارهاجىوەکان ،ک ە لەبەرامبەریاهذا وعەي مىردی هەیە .ص ێیەم  :وع ە ئیىگلیزییە
بەکارهاجىوەکان ،لە زماهىاش و ڕۆعيبیراوی مىرد بەماري د ەهێنن .ل ەمۆجایيذ ئەو ئەهجاماهەمان
خغخىوەجەڕوو ،کە جىێژیىەوەکە بەدەصتی هێىاون.
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ێشهكى
پ 
زماوى ئیىگیزي وەمى زماهێهی جیهاوی ،ماریگەری لەصەر زماوی
زۆربەي هەجەوەماوى جیهاهذا جێهێغخىوە ،زماوى مىردیػ وەمى
زۆربەي زماهە جیهاهییەمان لەم ماریگەرییە بەدەر هییە ،ئەوەي
جێگەي جێبیيینردهە لە ڕۆژ بەڕۆژ بەمارهێێىاوی وعە و زاراوە
ئ یىگلیزییەمان لە زماوى ڕۆژاهەي جامی مىرددا ڕووی لەهەڵنغاهە،
ئەم دیا ردەیەظ لەدوای ڕاپەڕینی صاڵی  1991بەدواوە و لراهەوەي
زیاجري مۆمەڵگەي مىردي بەڕووي دوهیادا زیادی لردووە،
بەجایبەحى پاظ گرهگى پێذان و خىێىذوى بابەحى ئیىگلیزي لە
خىێىذهگەمان ،لەگەڵ بىووی مۆمەڵێو هۆماری دینە ،وەمى
هۆماری صیاس ی ،ئابىوری ،جەلىەلۆژی و مۆمەاڵیەحی .دیاردەی
وەرگرجنی وعەي ئیىگلیزی بەدەر هییە لەزیان و قازاهج بۆ صەر

زماوى مىردی ،لەم صۆهگەیەعەوە هاوهیغاوی جىێژیىەوەکەمان
دەصدىیغان لردووە .کە بریخییە لە (وعە ئيىگلیزییە
بەکارهاجىوەکان لەزماوی کىردیذا).
گرنگی ت ىێژینەوەکە
لەمى جىێژیىەوەي ئەمادیمی پێىیضذ دەربارەي وەرگرجً و هاجىە
هاوەوەي وعە ئ یىگلیزییەکان بۆ هاو فەرهەهگ و زماوى ئاخاوجنی
مىردییەوە ،هەروەها دەرخضخنی جایبەجمەهذیی وعەی ئیىگلیزي
بەمارهاجىو لەهاو زماوى مىردیذا.
کەرەصخە و ڕێبازي جىێژیىەوەکە:
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بەمەبەصتی بەئەهجام گەیاهذوی جىێژیىەوەکە ،پغذ بە ڕێبازی
وەصفیی پەصنی بەصتراوە ،صەبارەث بەو وعەو زاراوە ئ یىگلیزیاهەی
هاجىوهەجە هاو زماوی کىردییەوە.
سنىوری ت ىێژینەوەکە
بریخییە لەدەصدىیغان کردوی جۆر و جایبەجمەهذی ئەو وعە
ئ یىگلیزییاهەي هاجىوهەجە هاو زماوى کىردییەوە ،بەعێىە زاری
کرماهجی خىاروو.
جىێژیىەوەکە لەپێغەلییەك و دوو جەوەر پێنذێذ:
جەوەری یەلەم باصێکی جیۆرییە بەهاوهیغاوی (پەیىەهذی و
کاریگەری لەهێىان زماهەکان ) و جێیذا جیغک خراوەجە صەر
گرهگتریً هۆکارەکاوی وەرگرجً و بەخغینی وعە و زاراوە لەهێىان
زماهەکان .هەروەها جەوەری دووەم ،بەهاوهیغاوی (وعە ئیىگلیزییە
بەکارهاجىوەکان لەزماوى کىردیذا)یە و لەس ێ باش پێکذێذ ،بەم
عێىەیە ،یەکەم :وعە ئیىگلیزییە بەکارهاجىوەکان لەڕووی
جیاوازی و لێکچىون لەدەبڕیىذا .دووەم :وعە ئیىگلیزییە
بەکارهاجىوەکان ،کە لەبەرامبەریاهذا وعەي مىرد ی هەیە.
صێیەم :وعە ئیىگلیزییە بەکارهاجىوەکان ،لە زماهىاش و
ڕۆعيبیراوی مىرد بەماري دەهێنن .لەمۆجایغذا گرهگتریً
ئەهجامەمان و پىخخەي لێهۆڵیىەوەلە بەهەردوو زماوى عەرەبی و
ئیىگلیزي خراوهەجەڕوو.

و پاعان گىهذ و دواجریػ عار دروصذ بهاث و ،بەمەظ
مۆمەڵگای گەورە و مەزن پێنەوە بىێذ ،لە هەر مۆمەڵە خاوەن
جایبەجمەهذیی ملخىریى خۆی بێذ  ،بەجایبەحى زمان و چۆهێتی
بەمارهێىاوی لە لەدیارجریً ڕەگەزە ملخىرییەمان هەژمار دەلرێذ،
هەر لەم صۆهگەیەعەوە هەجەوە جیاوازەمان دروصذ بىون
هەروەمى لە قىرئاوی پیرۆزدا هاجىوە ،لە دەفەرمىێ(( :وجعلىالم
ً
ععىبا وقبائل لخعارفىا)) هەروەها دەفەرمىێذ (ومً آًاجه خلق
لەواجە
الضماواث وألارض واخخالف ألضيخنم وألىاهنم)
ی
خەڵهاهێو لەصەر گۆی زەوي دەژیً لە جیاواز زمان وای
لێنردوون لە لەمۆمەڵە گەى و هەجەوەي جیاواز پێنبێن ،جا ئەو
هەجەواهەي لەصەر زەوی دەژیً ،چ لەڕووی ئامادەگییان لە هێى
رووداوە مێژووییەماهذا ،واجە ئەو ڕیغااڵهەي هەر هەجەوەیەك
د ەبەصدىەوە بە بىهى مێژووەوە و گەواهى دێرینی بىووى هەر
هەجەوەیەك پغذ ڕاصذ دەلەهەوە ،چ لەڕووی با اڵ دەصخیی و
پێگەي صیاس ی و هەژمىووى د ەصەاڵجەوە لە قەڵەمڕەوي خۆیاهذا
جیاوازییان هەیە ،هەهذێنیان بااڵدەصتی ئایيیان هەیە و هەهذێهی
جریان با اڵدەصتی صیاس ی جەهاهەث ڕەگەزیػ ،ئەم هۆماراهەظ
واینردووە  ،گەعەي جیاواز لەهێى زماهەماهذا بەرهەم بێذ،
بەوەي هەهذێو زمان فەرهەهگی زماهەلەیان لەزماهێهی جر
د ەوڵەمەهذجر بێذ ،لەالیەمی جرەوە مۆمەڵێو هۆمار بىون بەمایەي
ئەوەي زماهەمان ماریگەري لەصەر یەك دروصذ بنەن،
بەجۆرێو ((لەصەر ئەم زەوییەدا زماو ی هیچ هەجەوایەك هییە وعە
لەزماهێو یان لەچەهذ زماهێهى بێگاهەوە وەرهەگرێذ ))  ،چۆهێتی
وەرگرجنی وعەي بیاوی بۆ هاو هەر زماهێو بە پێی چەهذ هەهگاوێو
دەبێذ ،لە قۆهاغی یەلەمذا ((وعەي بیاوی لەالیەن د ەصخەیەمی
لەم و بچىومی خەڵنەوە بەماردێذ ،لەقۆهاغی دووەمذا ،ئەو
وعاهە داخىازی و بەمارهێىاهیان ف راواهتر دەبێذ ،لەقۆهاغی
مۆجاییغذا ،وعەمان ب اڵودەبىەوە و دەبً بەپێىیضتی ڕۆژاهە و
لەالیەن زۆریىەي خەڵنەوە بەماردەهێنرێً ،بەجۆرێو فۆرم و
عێىەي وعە ڕەصەهەماوی هێى زماوی دایو وەردەگرن)) ،بەمەظ
جۆرێو لەپەیىەهذی لەهێىان ئەو دوو زماهە دروصذ ببێذ ،لێرەدا
هەوڵذەدەیً جیغو بخەیىە صەرگرهگتریً ئەو هۆماراهە:
یەلەم /هۆماری خسمایەحی
هۆکاري خسمایەجیػ جۆراو جۆرە وەک:
 .١وەرگرجنی وعە و زاراوە لە ئەو زماهاهەي لە دەچىەوە صەر یەك
ڕەچەڵەك و خێزاوى زماهەواوى  ،بۆ همىهە لەهێىان زماوی مىردی و
زماوی فارصیذا بەهۆي خسمایەحی و لەیەلتر هسینییاهەوە لە ڕووي
پێگەي جىگرافییەوە ،بەئاصاوی وعە و زاراوەمان ئاڵىگۆڕیان
پێىەلراوە ،بۆیە دەبیىین لە (ڕۆعً ،دۆصذ  ،زبان  ،ژمارە هخذ)
وعە گەلێنً لەهەردوو زماوى مىردی و فارس ی بەماردەهێنرێً،

تەوەری یەكەم /پەیىەندی وكا ریگەری نێىان زمانەكان
زمان لەصادەجریً پ ێىاصەدا هۆمارێنە بۆ پەیىەهذینردن و لێو
جێگەیغخنی هێىان جالەماوی مۆمەڵ ،واجە زمان ئامرازێنە
بەمەبەصتی گەیاهذوی پەیامی هسری ،یاخىد بۆ ڕایینردوی
ماروباری ڕۆژاهە لەالیەن خەڵنەوە بەماردەهێنرێذ ،لەم ڕووەوە
صەالم هاوخۆظ دەڵێذ) :زمان گرهگتریً ئامێری پەیىەهذی و
لەیەلتر حێ گەیغخنی ئادەمیزادە (زمان هەك جەهیا لەم پڕۆصەي
پەیىەهذي و ما رلێنەدا بەعذار بىوە و پغهى خۆي هەبىوە ،بەڵهى
گەورەجریً هۆماري پەیىەهذی بەصتن و گىاصدىەوەي
ماریگەرییەلە بىوە ،لەو صۆهگەیەوە لە دیاریتریً و بەرباڵوجریً
پێىاصە بۆ ((زمان)) بریخییە لەوەي لە هۆمارێنە بۆ
لێنخێگەیغخنی هێىان مرۆڤەمان ،لە پێىاو دەربڕینی مەبەصذ و
ئاماهجەماهیان یان گەیاهذوى خىاصذ و داواماهیان بەیەلتر .بە
گىزارعدێهى دینە :صەرجەم جۆري پەیىەهذییە جیاوازەمان
بەزۆریى لە ڕێگەي زماهەوە بەهۆي گىزارعخنردهە زماه ییەماهەوە
بىوە ،لەهمىوهەي پەیىەهذییە بازرگاوى و صیاس ی و ئاینی و
مۆمەاڵیەجیەمان.
مرۆڤ بۆخۆی بىوهەوەرێهی مۆمەاڵیەجییە ،خۆش ی لەگۆعەگیریى
هایەث ،هەر بۆیە دەبیىین بە جێپەڕبىووى ڕۆژگار جىاهیىیەحى خێزان
18
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چىهنە (زماوى مىردی و زماوى ئیىگلیزي صەر بەو بىەماڵەیەن لە
لەماجێنذا ،هەمىو مىردێو
بەهیىذۆ ئەوروپی هاصراون)
بەئاصاوى درك بەوە دەماث لە وعەي (غابە) وعەیەمى مىردی
هییە .بەو پێیەي پیتی (غ) لەبىەڕەجذا مىردي هییەو لەبەرئەوە الي
مىرد زماهان بەئاصاوى گ ۆهالرێذ و جۆرێو ل ە هامۆ بىووى
لەمڕووەوە پێىە دیارە ،لەم صۆهگەیەوە ئەوەمان بۆ ڕوون
دەبێخەوە هەر وعەیەك لە زماهێهی صەر بە هەمان ڕەچەڵەمی
زماوی مىردی بێخە هاو زماهەلەماهەوە بەپێی جێپەڕبىووی ماث
وعەلە فۆرمێکى فۆهۆلۆژي کىردیى وەردەگرێذ ،بەبێ ئەوەي
دەصخهاری فۆهۆلۆژي وعەلەیػ بنرێذ ،بەاڵم ئەم خاڵەجە بۆ
زماو ی عەرەبی بەبێ دەصخهارینردن لەئاصتی فۆهۆلۆژي
هەگىهجاوە ،بۆ همىوهە وعەي (خەج) ئەگەرچی لەگەڵ
ئیضالمبىووی مىردەوە لەزماهەلەمان بەماردەهێنرێذ ،بەاڵم ئێمە
بەئاصاوی دەزاهین وعەلە عەرەبییە .لێرەوە باصەلە بەوە مۆجایی
پێذەهێىین ،لە بىووى ژمارەیەمى ئێجگار زۆر لە زماوى جیاواز و،
هەبىووى جالە زماهێو بۆ صەرجەم مرۆڤایەحى ،صەرهجی مرۆڤى
ڕالێغاوە و بیری خەریو لردووە .
دووەم /هۆكاری ئاینی
لەبەر ئەوەي زۆربەي زۆری هەجەوەمان خاوەن بیڕوباوەڕی ئایيیین،
هەر بۆیە ئایً یەلێنە لەمۆڵەلە گرهگەماوی پێنهاجەي
مۆمەاڵیەحی هەر هەجەوەیەك ،بگرە ئایً ((لەهەمىو مۆمەڵگایەلذا
ماریگەری و دەصەاڵحى بەرچاویان هەیە ،پیاوە ئایىییەمان لە
هەصذ و یادەوەري مۆمەڵگاي ئێمەدا پێغیىەیەمى باعیان هەیە،
جالە ئامێری گەیاهذوی مەبەصخەماوى ئەم د ەصەاڵجەظ ،زماهە)) ،
بەعێو لە ئایىە ما ریگەرەمان خاوەوی دەقى هىصراو و پەڕاوي
جایبەث بەخۆیاهً لە بە زماوی دیارینراوي هەجەوەیەك
هىوصراوهەجەوە ،واجە ((لخێب و هىوصراوە ئاصماهییەمان
هەریەلەیان بەزماهێهی جیاواز هىوصراون ))  ،ب ۆهمىوهە ئاینی
ئیضالم لە ئایيێنە بۆ هەمىو مرۆڤایەحى دابە زیىە،خاوەوى
پەڕاوێهى پیرۆزي وەك قىرئاهەو  ،بە زماوى عەرەبی هىوصراوەجەوە.
هەرچەهذە زماوی بەمارهاجى لە (قىرئان)ي پیرۆزدا زماوى عەرەبییە،
بەاڵم دەیان هەجەوەي صەر زەوي هەن ،وەمى مىرد ،فارش،
جىرك...،هخذ ،لە عەرەب هین و هەڵگری بیروباوەري ئیضالمً و،
لە پێىاو ئەهجامذاوى صرووث و پەرصدغە ئایىییەمان و جێگەیغتن
لە بىەماي ئایً و قىرئاوى پیرۆز ،بەعێىەیەمى ڕاصخەوخۆ یان
هاڕاصخەوخۆ بەریەلنەوجيیان لەگەڵ زماوى عەرەبى دا ،بۆ
دروصذ دەبێذ لێرەعەوە زماوى عەرەبى بەعێو لە ماریگەري و
هەژمىووى خۆی بەصەرزماهاهەماوى دینەدا جێذەهێلێذ،
لەو هێىەهذەدا ،مىردیػ هاوعێىەي جەواوي هەجەوەماوى جر ،لە
ماحى ئەهجامذاوى ڕێى رەصم و هسا ،پەرصدػ و ئەرلە ئایىییەماهذ،

وعەي (ڕۆعً) لە وعەي (ڕۆعيبیر)دا لەزماوی مىردیذا
بەماردەهێنرێذ ،چىهنە زماوى مىردی و زماوى فارس ی صەر بە
مۆمەڵەي زماهە ئێراهیەماهً و لقێنً لەمۆمەڵى ڕۆژهەاڵحی زماوى
هیىذۆ ئەوروپی  ،جگە لەهۆماری خسمایەحی ،زماوی مىردی
پەیىەهذیی دراوصێیەحى لەگەڵ زماوی فارصیذا هەیە ،ل ە ماجێنذا
((زماهێو لە دراوصێی زماهێهی جربێذ ،عدێهی ئاعنرایە،
قضەلەراهیان ،ئەو پەیىەهذییاهەي لە لەئەهجامى جێنەڵ بىوهیان
بەیەلتری لەهێىاهیاهذا ،مۆهخالذ دروصذ دەبێذ لەهاوخۆیاهذا
وعەظ لە دەربڕی ئەو پەیىەهذیاهەن ،ئاڵىگۆڕبنەن))
 .٢ماریگەري لەئاصتی دەربڕینی دەهگى و گۆلردوى وعەماهذا ،واجا
لە هاو مۆمەڵێو زماهذا هاوبەش ی و لێنچىون لەعێىاز و چۆهێتی
دەربڕینی د ەهگەماهذا بەدی دەلرێذ ،بۆهمىهە لەپێکهاجەي
فۆهۆلۆژییذا جیاوازي بەدی دەلرێذ لەهێىان د ەهگەماوى زماوى
مىردی و زماوی عەرەبیذا ،چىهنە صەر بە دوو خێزاوی زماوى
جیاوان بەجایبەحى لەڕووی دەرب ڕینی بەعێو لە دەهگەماهذا بۆ
همىهە هەریەك لە پ یخەماوى /ؼ/ ،/ر/ ،/ض/ ،/ط / ،/ظ ،/
هەن ،بەاڵم لە ڕێىىوس ی زماوى مىرد یذا بەمارهاهێن رێً ،هەروەها
بە پێچەواهەوە هەریەك لە پیخەماوى /پ/ ،/چ/ ،/گ/ ،/ڤ ،/لە
زماوى مىردیذا هەن و لە ڕێىىوس ی زماوى عەرەبى بەمار هاهێنرێً،
((زماهەواهەمان لەو باوەڕەدان لەدەهگەماوی زماهێهی بێگاهە
لەبۆجەي پێڕوەي زماوى داینەوە دەبیضترێً ،بەواجامى جر مىاڵێهی
مىرد فێری عەرەبی دەلرێذ لە صەرەجادا دەهگی (ر) هەروەك
دەهگی (ش) دێخەگىێ و جییان هاماجەوە))  ،هەربۆیە دەبیىین
ماجێو وعەیەك لەزماوی عەرەبییەوە دێخە هاو زماوى مىردی،
((ئەگەر لە وعە عەرەبیەلەدا دەهگێو هەبىوبێ لەلەگەڵ یاصاي
فۆهەجیهی زماوى مىردیذا ڕێنىەلەوجبێ ئەوە گۆڕاهێهی
بەصەراداهێنراوە ))  ،واجا وعە وەرگیراوەلە زۆرجار دەلەوێخە ژێر
ماریگەریی دەهگضازی زماوى مىردیەوە ،وەك لە وعەي (ظالم)
لە ،هاجىوەجە هاو زماوى مىردییەوە ،بە (زاڵم) بەرجەصخە
دەکرێذ ،ئەمەظ بەهۆی جیاوازي دەهگەماهە لەهێىان هەردوو
زماهەلەدا .خاڵەحى گۆڕاوى د ەهگەمان لەهێىان ئەو زماهاهەي
لەصەر بەیەك خێزاوى زماهەواهین لەمترە ،ئەمەظ بۆ ئەوە
دەگەڕێخەوە لەهسیهایەحى لەهێىان د ەهگەماوی ئەو دوو زماهەدا
هەیە ،چىهنە عێىازي دەربڕیيیان هامۆ هین بەقضەپێنەراوی
هەردوو زماهەلە ،بۆ همىوهە وعەي ( )Jungleلەڕێگەي فەرهەهگ
و وێژەي زماوی ئ یىگلیزییەوە هاجۆجە هاو زماوی مىردیەوە ،بەاڵم
وعەلە بەخىلمی ئەوەي دەهگەماوى بە خىێىەري مىرد هامۆ هین ،
بۆیە (جەهگەڵ) صیمای وعەیەمى مىردی وەرگرجىوە و بەئەصخەم
مىردێو دەجىاهێذ هەصذ بەوە بهاث لە ئەم وعەیە ئ یىگلیزییە،
بەجایبەحى پاظ جێپەڕبىووى ماوەیەمى زۆر بەصەر وەرگرجنی وعەلە،
19

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

باوەماوى هێى ئەو بىارە دەبیيێخەوە ،جێگەي زماوى ئاصایی
گرجىەجەوە و جەهگى بە بەمارهێىاوى زمان و دەربڕینی رۆژاهە لە هێى
ئەو مایە ئەلینترۆهییەدا پێهەڵچىیىە ،جا لەبەر ئەوەي مارلردن
بە جەلىەلۆجیا وبەمارهێىاوى مۆمپیىجەر و فەیضبىوك ...هخذ
پێىیضدیان بە فێربىووى زماوى بێگاهە هەیە بەجایبەحى ئیىگلیزي،
ئەمەظ ماریگەري ڕاصخەوخۆي لەصەر زماوى دایو دەبێذ و
الوازي دەماث.
صەرەڕاي ئەواهەظ دەبیىین صروعتی بەمارهێىاوى زماوى مىردي
لەچاو صااڵوى ڕابردوودا گۆڕاوە ،چىهنە لە ئێضخادا زۆر بەفراواوى
ئامێرەماوى جەلىەلۆجیا بۆ پەیىەهذي لردن بەماردەهێىذرێً،
بەوێىە لەو هامە هىوصراواهەي لە لە ڕێگەي جۆڕە
مۆمەاڵیەجییەماهەوە دەهىوصرێً ،زۆر جار ڕەچاوي جایبەجمەهذیی
زماوى هىوصین و ڕێىىوش و ئەلفىبێ هالرێذ ،هەهذێ جار (هێما)
جێگەي وعەمان دەگرێخەوە ،بۆ همىوهە هیماي (  )hhhبۆ
پێنەهین ، .هەروەها زاوضذ و بەرهەمە زاوضخییەمان وەك
بەعێو لەجەلىەلۆجیا چەهذیً وعە و دەصخەواژەي خضخىوەجە
هاو فەرهەهگی زماهەمان ،لەماجێنذا ئەو وعە و دەصخەواژاهە صەر
بەیەلێو لەزماهە بیاهییەماهً ،صەبارەث بەزماوى مىرد ی ((ئەو
وعە و زاراوە زاوضخییە بیاهیاهەي هەن و لەمىردیذا بەراهبەریان
هییە ،وەمى خۆیان بەماریان بهێىیىەوە ،وەك جراوضضخەر ،رادێخەر،
مامێرا ،ڤۆڵذ ،لیتر...هخذ))  .هەروەها بەعێو لەو وعە بیاهیاهە
دەلەوهە ژێر ماریگەري یاصاماوى دەهگضازي (فۆهەجیو )ي زماوى
مىردییەوە ،وەك (جەلەفسوێً ،جەلەفىون ،جەیارە ،لخێب...هذ)
لەڕۆژگاری ئەمڕۆماهذا چۆهێتی ژیان لەصایەی پ ێغنەوجىەماوى
بىاری جەلىەلۆجیا گۆڕاههاری و بەرەوپێشچىووى بەرچاوي
بەخۆوە بیيیىە ،بارجەقای ئەو گۆڕاهە ،زماهیػ بەدەر هەبىوە
لەخۆ هىێنردهەوە ،لەو هێىەهذەیغذا زمان زۆرجار پغذ بە زماوى
دەرەمی ،یاخىد زماوی جیهاوی د ەبەصخێذ ،واجە وەرگرجنی زاراوەي
جیهاوى ((صىود بەفەرهەهگی زماهەلەمان د ەگەیەهێذ و
د ەوڵەمەهذي دەماث ،لەبەر ئەوە ،ئێمە هاجىاهین باش
لەپێغنەوجً و زاوضخەماوى صەردەم هەلەیً ،چىهنە زاراوەي
پێىیضذ بۆ ئەو بابەجاهە لە زماهەلەماهذا دەصذ هالەوێ))  ،بە
واجایەمى دینە دەصخهىرجیمان لە ئاصذ ئەو لێغاوە بەرباڵوەي
جەلىەلۆجیاو پ ێغنەوجنی هەمەالیەهەي زاوضتی صەردەمذا و
بێخىاهاییمان لە دۆزیىەوەي زاراوە و دە ربڕینی گىهجاو هاچار بە پەها
بردن بە ئەو زاراواهەمان دەماث  ،بەمەظ ئەوەمان ب ۆ ڕوون
دەبێخەوە لەصایەي بەروپێشچىووى جەلىەلۆجیادا وعە و زاراوەي
دەرەمى ئاوێخەي زۆربەي زماهە جیهاهییەمان و هەرێمایەجییەمان
دەبێذ.

پەها بۆ بەمارهێىاوى دەیان وعەي زماوی عەرەبی دەباث ،وەك
(زەماث ،خەج ،عەمرە ،جەیەمىم ،دوعا ،ئیعخیهاف ،صەرفترەو ،
قىىث و  ،حضبیداث و  ،خێر و عەڕو  ..هخذ) .هەروەها ئاینی
مەصیحی بەزماوی (یۆهاوى مۆن ) لەچىارچێىەي لخێبێنذا بەهاوي
(پەرجىمی پیرۆز ) هىوصراوەجەوە .دیارە بەعێو لەمىرد ئەگەرچی
لەمیىەظ بً هەڵگری بیروباوەڕي مەصیدین ،ئەمەظ واي
لردووە بەعێو لەزاراوە جایبەجییەماوى ئەو ئایىە بێىە هێى زماوی
مىردییەوە ،وەمى (پاپا) ،ماردیىاڵ (لەلە مڵێضاي ماجۆلیهى
ڕۆماهیذا پلەیەمى بەرزي قەعەیە)
سێیەم /ڕاگەیاندن و تەكنەلۆجیا
هەمىو زماهەماوى صەر زەوي  ،لەم جا زۆر بەپێی پێىیضتی و،لە
پێىاوي ڕایینردوى مارەماوى رۆژاهەیاهذا پێىیضدیان بە وعەي بێگاهە
دەبێذ ،هیچ زماهێو جىاوضتی ئەوەي هییە ،بە جەنها خۆي وەاڵمى
گۆڕاههارییە خێراماوى ژیان و صەردەمەلەي بذاجەوە و ،لەرەصخە
و زاراوەي جایبەث بە جەواوي بىارەمان و پێذاویضخییەماوى دابین
بهاث ،بەجایبەحى لە صەروەختی ئێضخادا ،لە بەصەردەمى
جیهاهیبىون و ،جێنغهاهذوى صىىرە صیاصیە د ەصخنردەمان
هاصراوە ،لەم هێىەهذەعذا زماوی ئیىگلیزي بىوە بەزماهێهی هیمچە
فەرمی بىارەجیاجیاماوی جەلىەلۆژیا ،لەم ڕووەیغەوە ((وعەو
وزاراوەي ئیىگلیزی زماوی مىردیص ی گرجىوەجەوە ،لەماوەیەمی
مىرحی جەلىەلۆجیای هىێ وەك مۆمپیىجەر و ئەهخەرهێذ و مۆبایل،
دەیان وعە ،هاجىوهەجە هاو فەرهەهگی زماهەلەلەماهەو
لەوجىوهەجە ،صەر زار و زماوی خەڵهی ،بەجایبەحی ڕۆعيبیران و
لەهاو ئەواهیغذا ،چینی الو و گەهج))  ،بۆیە دەلرێذ زاوضذ و
جەلىەلۆجیا بەیەلێو لەهۆمارە صەرەلییەماوى پغذ گۆڕاههاریی
لە زمان و گىاصدىەوەي وعەماوى دابنرێذ ،بەجایبەحى جۆڕەماوى
ئیيخەرهێذ و لەهاویغیاهذا جۆڕە مۆمەاڵیەجییەماوى وەك فەیط
بىوك و جىیخەر...هخذ ،لەڕۆڵیهى گرهگیان هەیە لەخىاصخنی وعە
و زاراوەي بیاوى لە زماهەماوى جرەوە  .هەر ب ۆیە چەهذیً وعە و
زاراوە لەڕێی جەلىەلۆجیاوە هاجىوهەجە هێى زماوى مىردییەوە ،لە
لە ڕابردودا و پێػ چەهذ صالێو لەمەوبەر بەمارهەدەهێنران ،یان
زۆر بە د ەگمەن دەبینران ،وەمى (چاث  ،الیو  ،فەیضبىوك ،ئاد،
بلۆلنردن ،جاگ...هخذ) لە همىوهەي دیاري ئەو زاراوە هىێیاهەن.
ئەو واڵجاهەي پێغنەوجىون و گرهگى بەصیاصەحى زماوی خۆیان
دەدەن  ،دەجىاهً جاڕادەیەك بە ئاراصخەي بەرژەوەهذي زماهەلەي
خۆیان و  ،لەمنردهەوەي ماریگەري جیهاهگیریی و هەژمىووى
زماهەماوى دینە ،هەهگاو هەڵبگرن و ،زماهەلەیان بپارێسن ،بەاڵم
صەبارەث بە زماوى مىردي جۆرێهى جرە ،چىهنە ئێضخا
جەلىەولۆجیا لە بىارێهى فراواهتردا بەماردەهێىذرێ و  ،زماوى
ئاماژە لە خۆي لە وێىەي واجادار و هێما و گىزارعخە بەمارهاجىوە
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دەلرێذ ،لەواجە ((پەیىەهذی ڕۆعيبیری بەهێزی هێىان دوو
میللەحى زمان جیاواز ،هۆیەمى جرە بۆ جێنەآلوببىوى وعەي
زماهان))  ،ئەم پەیىەهذییە هەهذێنجار دووالیەهە دەبێذ ،واجە
دوو زماوى جیاواز پەیىەهذی و ماریگەری ڕۆعيبیری لەهێىاهیان
دروصذ دەبێذ ،هەروەها زۆرجار زماهێو لە خاوەوی پێگەیەمی
بەهێزی مەعریفەو ڕۆعيبیرییە ماریگەری لەصەر زماهێهی دینە
بەجێذەهێڵذ ،لەهمىوهەي ماریگەریی ڕۆعيبیریی ئیىگلیزی بەصەر
زماهەماوی دینەوە.
ر
ی باز گانى:
پێنجەم /هۆكار 
ئاڵىگۆڕي بازر گاوى هۆمارێهى گرهگە بۆ لراهەوە و بەرەوپێشچىووى
مۆمەڵگا جیاوازەمان بەڕووی یەلتردا ،لەم هێىەهذەعذا زمان
بەدەر هییە ،لەلردەي وەرگرجً و بەخغینی وعە و زاراوەي مۆن و
هىێ .جىڵەي بازرگاوی و جمىجىڵى ئابىوری هەر لەصەردەمە
مۆهەماهەوە لەهێى هەجەوە جیاوازەماهذا بىووى هەبىوە و لەڕۆژگاری
ئەمرۆیغمان لردەلە گەیغخىوەجە لىجنە ،ئەمەظ واي لردووە
لەم ڕێگەیەوە وعە و زاراوەي بیاوی بچێخە هاو زۆ ربەي زماهەماهەوە.
لەزماوى مىردیذا ((وعەماوى (صپۆوضەر ،دۆالر ،یۆرۆ ،بسوط
،جمەن )...چەهذیً وعەي دینە ،لەمىردیذا هىێً و لەڕێگەي
ئاڵىگۆڕي بازرگاوى و ئابىورییەوە هاجىوهەجە هاو زماوی مىردی و
فەرهەهگەلەیان دەوڵەمەهذجر لردووە))  ،ئەمە جگە لەوەي لە
پڕۆصەي بازرگاهینردن لەخىدي خۆیذا جۆرێنە لەگەعخنردن
گەرچى مەبەصخەلە جێیذا لەبىەڕەجذا گەعخنردن هییە ،صروعتی
پڕۆصەي گەعذ و گەعدیاریػ بەچەعيێنە لە وعە
جیاوازەماوى هاو لەلخىرەلە ئەگەري گىاصدىەوەیان بۆ هاو یەلتر بۆ
دروصخذەبێذ ،گەر ئەو بازرگاهییە بەردەوام بێذ ،د یارە
ماریگەرییەلە زیاجر لەو زماهەوە دەگىازرێخەوە لە خاوەوى
دەصەاڵحى صیاس ی و فەرهەهگى بااڵدەصتی لەلخىرییە.
شەشەم /هۆكاری سیاس ی
زۆرجار دەرەهجامى باآلدەصخیی صیاصیی هەجەوەیەك وادەماث ئەو
هەجەوەیە پێگەیی زماهەلەیص ی هێز و ماریگەري زیاجری هەبێذ،
بەگەڕاهەوە بۆ مێژووی مىرد ،ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێخەوە لە
هەجەوەي مىرد خاوەوی قەوارە و دەصەآلحی صیاصیی صەربەخۆ
هەبىوە ،ئەمەظ واي لردووە زماهەلەیص ی جۆرێو لە پەراوێس
بىون لەجەك خۆێذا هەڵبگرێذ ،ل ە دەرەهجامى ئەوەعذا زۆرێو
لەئەدیب و هىصەراوی مىرد بەهۆی هەبىووى د ەصەآلحی صاصییەوە
هاچاربىون پەها ب ۆ زماهەماوی دینە ببەن بۆ ئەوەي بەرهەمی
فینری و مەعریفی خۆیاوى پێ بآلوبنەهەوە ،وەمى (یەعار لەماى)،
(صەلیم بەرەماث)...هخذ ،لەالیەمی دینەوە ئەو زماهەي خاوەن
دەصەآلحی صیاس ی هییە بەپێچەواهەوە لەزماهە دەصەآلجذارەماهەوە
وعە و زاراوە وەردەگرێذ ،لەم ڕووەوە (بلۆمفێڵذ) دەڵێذ( :زماوى

چىارەم /ڕۆشنبیری و فێ ربىون
لەگەڵ بەرەوپێشچىووى ژیاهذا لەالیەن دەصەآلث و جالەوە
گرهگیذان بەالیەوى ڕۆعيبیری و فێربىون ،بایەخی زیاجري پێذراوە .
لەدوای د ەرلەوجنی چاپخاهە و چاپەمەهییەمان لەصاڵی( )1436
لەئەوروپادا وردە وردە خىێىذهەوە و فێربىون بىون بە بەعێو لە
خەمی گغت ی ،پاعان لە قۆهاغی گەعەصەهذوی پیغەصازی و
صەردەمی زاوضذ لە ((صەدەي هۆزدەیەمذا زاها و ئەدەیبان بۆ
داهێىاهە پیغەصازي و دیاردە زاوضتی و صیاس ی و مۆمەآلیەجییەمان
پەهایان بردە بەر بەمارهێىاوى وعەي هىێ  ،هەروەها بۆ
گىزارعخنردن لەهەهذێو چەمهی جایبەث بە جیهاوى ئەدەب و
فەصەفە ،هىوصیىەماهیان پڕلرد لەو وعە دروصخنراوە جازاهە)) ،
لەواجە لەگەڵ گۆڕاوی ژیىگەی مۆمەاڵیەحى و ملخىریی دا زمان
بەرگێهى هىێ دەپۆعێذ.
مەعریفە بەمایەي ڕۆعيبیریغەوە  ،دابەظ دەبێذ بۆ دوو ق ۆهاغ،
قۆهاغی یەلەم بریخییە لەصەردەمی مۆن لە جیایذا ڕۆژهەآلث
خاوەوی مەعریفە و ڕۆعيبیری جایبەث بە خۆی بىوە ،هەروەها،
ڕۆژئاوایػ بەهەمان عێىە خاوەوى مەعریفە و ڕۆعيبیری خۆی
بىوە ،لە لەهەردوو بەعەلەدا مەعریفە و زاهیاری لەئاصدێهی
چەقبەصخىودا بىوە ،قۆهاغى دووەم بریخییە لەصەردەمی هىێ،
ئەم مێژووەیػ جا ڕادەیەك لەدەصخپێهی صەدەی هۆزدەیەمەوە
د ەصخپێذەماث ،ئەگەرچی ڕەگ و ڕیغەلەي دەگەڕێخەوە بۆ
صەردەمی رێيضاوط (صەدەی  ) 16- 15و دواجر صەردەمی
ڕۆعىگەری (صەدەی  ،)17لەم قۆهاغە بەدواوە مەعریفە و
ڕۆعيبیری بىو بە دیاردەیەمی جیهاوی( ،زمان) یػ لەوجە ژێر
ماریگەري و داهێىاهە فرەالیەهەماوى گەالوی ڕۆ ژئاواوە ،چىهنە هەر
دیاردە و لەرەصخەیەمى جازە لەبىاری زاوضخە جۆربەجۆرەمان
بەرهەم هێنرابً ،لەڕووی زماهەوە پێىیضتی بەهاولێىان و داجاعینی
وعە بىوە ،بەخىلمی ئەوەي لە قۆهاغى دووەمذا داهێىاهەمان
لەڕۆژئاواوە دەرلەوجىون ،بۆیە بۆ هاو لێىاهیان پغذ بە زماهە
ئەوروپییەمان بەگغتی و ئیىگلیزي بەجایبەحى بەصتراوە ،بۆیە لەم
قۆهاغە بەدواوە مۆمەڵگا ڕۆژئاواییەمان گۆڕاوی بەرچاویان
بەخۆیاهەوە بینی و لەچارەمى یەلەمی صەدەی بیضخەمیغذا ئەو
گۆڕاههارییاهە گەیغدىە گەالوی ڕۆژهەاڵث ،بەوردبىوهەوە لەزماوى
مىردی دەبیىین ،دوابەدواي جەهگی جیهاوی یەلەم ،زماهەلەمان
گەعەیەمى خێرا و فراواوى بەخۆیەوەبینی ،چىهنە ((زمان لەگەڵ
بەرەوپێشچىووى مۆمەڵ ڕۆژ بە ڕۆژ پ ێغذەلەوێذ))
ماریگەریی ڕۆعيبیری بەهۆماریگى گرهگ هەژماردەلرێ،
لەلەڕێیەوە وعە و زاراوە لەهێىان زماهە جیاوازەمان
ئاڵىگۆڕدەلرێذ و بەهۆیاهەوە لەلێن و لەمىمىرجییەماوى زماوى
هەجەوایەحی پێ پڕدەلرێخەوە و فەرهەهگیص ی پێذەوڵەمەهذ
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تەوەری دووەم /وشە ئینگلی زییە بەكارهاتىوەكان لە زمانى
كىردیدا:
بەمارهێىاوی وعەي بیاوی لەالیەن زماوى دووەمەوە ،پێی دەوجرێذ
(وەرگرجً) ،ئەم پرۆصەیە هەمىو زماهێو د ەگرێخەوە(( ،هەمىو
زماهەمان وعە لەیەلتر وەردەگرن ،ئەمەظ دیاردەیەمی
زماهەواهییە و دەدرێخە پاڵ پەیىەهذینردن و هسێنێتی و هاوصێتی))
 ،لەواجە زمان داخراو هییە و هەمىو زماهەمان بەدەر هیین لە
وەرگرجً و بەخغینی وعە ،لە هۆمارەلەی پەیىەهذینردن و
هاوصىىری ئەو هەجەواهەن لە خاوەن زماوى جیاوازن ،بەم پێیە
وەرگرجً ((دیاردەیەمى زماهیی هاوبەعە ،مەخاڵە زماهێو یان
عێىەزارێو بەدەربێذ لە دیاردەي وەرگرجً جاوەمى قضە پێنەراوى
پەیىەهذي و بەریەلەوجنی زماهیان هەبێذ لەگەڵ زماهێهى دینە
یان عێىە زارێهى دینەدا ))  ،بەم عێىەیە زمان بۆ پڕلردهەوەي
لەلێن و پێذاویضخییەماوى پغذ بە دیاردەي وەرگرجً د ەبەصخێذ.
ماریۆ پ ی ( )Mario peiپێیىایە وەرگرجً ((پڕۆصەیەلە جیاییذا
زماهێو زاراوە و گىزارعذ یاخىود دەهگ و عێىەي ڕێسماوى لە
زماهێهى دینەدا هەڵذەمژێذ و د ەیگىهجێىێذ لە بەمارهێىاهذا )) ،
زماو ی مىردی وەمى زۆربەي زماهەماوی جر ب ۆ پرلردهەوەی
پێذاویضخییەماوی فەرهەهگی و لەلێنی زماهەلەی خۆي ،لەپێىاو
دۆزیىەوەي دەربڕیً و زاراوەي گىهجاو پغتی بەوعەي بیاوی
بەصخىوە ،لەو هێىەهذەیغذا زماوی ئیىگلیزي یەلێنە لەو زماهاهەي
بەعێو لە وعەماوى هاجىوهەجە هاو زماوى مىردییەوە ،چىهنە
((زماوی ئیىگلیزي صەرچاوەو هۆمارێهی زیىذووی گرهگە ،بۆ
پەیىەهذی لەهێىان ملیۆهەها خەڵو لەصەرجاصەری جیهاهذا )) .
لەبەر ڕۆعىایی ئەو هۆماراهەي لەجەوەري یەلەمی جىێژیىەوەلەدا
جیغنمان خضدىەصەر ،پۆلێنی وعە بەمارهاجىوە ئ یىگلیزییەمان لە
زماوى مىردیذا دەخەیىە ڕوو:
یەلەم /وعە ئیىگلیزییە بەمارهاجىوەمان لە ڕووي جیاوازي و
لێنچىون لە دەڕبڕیىذا:
ی
ی
زماوی هەر هەجەوەیەک بۆ خۆ جایبەجمەهذی خۆ هەیە،
بەجایبەحى لەڕووی دەهگضازییەوە ،جەهاهەث ئەم دیاردەیە لەهێى
عێىە زارەماوى خىدی یەك زماهیغذا بەدی دەلرێذ ،بۆیە
دەبیىین ماجێو وعەي زماهێهى بێگاهە دێخە هاو زماهێهی دینەوە،
ئەوە وعە وەرگیراوەلە بەم عێىەیە دەردەبڕێذ ،یەلەم :وعەلە
بەبێ گۆڕاههاری لەئاصتی دەهگضازیذا وەمى خۆي بەمار دەهێنرێذ .
دووەم :وعەلە لە ئاصتی دەهگضازیذا گۆڕاوى بەصەردا دێذ لە
ماحى بەمارهێىادا ،لەم صۆهگەیەوە ئەم باصە ،وعە ئ یىگلیزییە
بەمارهاجىوەمان لەزماوی مىردیذا دەخەیىە ڕوو:
 /١دەربڕینی وعەمان بە بێ دەصهاري (وەمى خۆي):

ژێردەصخە و الوەمی هەمیغە وعە وەردەگرێذ لەزماوى صەرەمی و
زاڵ )  ،هەجەوەي مىرد هەر لەمۆهەوە جا ئێضخا خاوەن
دەصەآلجێهی صیاس ی جۆلمە و صەربەخۆي ئەوجۆ هەبىوە لە
بخىاهێذ لەصەر پێی خۆي بىەصخێذ و ،هەبێخە پەراوێسي زله ێزە
هەرێمی هێىدەوڵەجییەمان ،ئەوە جگە لەوەي هیچ لەو دەصەاڵجە
خۆجێی و میرایەجیاهەي صەرپێی خضخىون ئەوەهذەیان لەباردا
هەبىوە  ،بۆ چەهذ دەیەیەك درێژە ب ە ماهەي د ەصەاڵحى صیاس ی
خۆیان بذەن ،هەر ئەمەظ واي لردووە زماوى مىردی لەقۆهاغە
جیاجیاماوى مێژوودا زیاوى بەر بنەوێذ و ،بەعێو لە وعە و
زاراوەماوى لەدەصذ بذاث ،لە ئەمەظ پێىیضتی بە جىێژیىەوە و
صاغنردهەوەي زیاجرە.
زۆرجار داگیرلردوى وآلجێو لەالیەن وآلجێهى جرەوە ،دەبێخە هۆی
ئەوەي ماربهاجە صەر داهیغخىاوى و هەهذێ وعە و زاراوەي خۆی
بخاجە هێى فەرهەهگی زماوى وآلجە داگیرلراوەلە ،یان هەردوو
زماهەلە دەجىاهً وعە لەیەلترییەوە وەربگرن .لەواجە بەهۆی
داگیرمارییەوە ئاڵىگۆڕ و بەریەلنەوجنی ملخىری لە هێىیغیذا
ماریگەري زمان و خىاصخنی وعە لەهێىان زماوی هەجەوەي
داگیرلەر و زماوى هەجەوەي داگیرلراو ڕوودەداث.
بە وردبىوهەوە لە مێژووی دەصەآلحی صیاس ی ئیىگلضخان
ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێخەوە ،لە ئەو هەجەوەیە بەدرێژایی مێژوو
هەجەوەیەمی خاوەن دەصەآلحی صیاس ی فراوان بىوە ،بەجۆرێو
ئ یىگلیزەمان لەمێژوودا بە داگیرلەر د ەهاصرێىەوە و
د ەصەآلجەلەعیان بە ئەو ئیمبراجۆرییەجە هاصراو بىوە لە خۆر
جێیذا ئاوا هابێذ ،هەر ئەمەظ واي لردووە لە زماوى ئیىگلیزي
ببێذ بەخاوەن جىاها و هێزێهی ماریگەری ئەوجۆ لە زۆرێو لە
وآلجاوی جیهان بە رێژەیەمی بەرز پغذ بەزماوی ئیىگلیزي ببەصتن،
هاوعێىەي وآلحی هیىذصخان و وآلجەیەلگرجىوەماوى ئەمریها..هخذ،
هەروەها زۆرێو لە وآلجاو ی دینە لەلێبڕلێذان بۆ پغذ بەصتن
بەو زماهە ،بەهەجەوەي مىردیغەوە ،ئەمەظ واي لردووە زماوى
ئیىگلیزي ببێذ بە زماهێهی جیهاوی ،لەم ڕووەوە لریضخال دەڵێذ:
((هسینەي چىاریەمى داهیغخىاوى گۆی زەوي زماوى ئیىگلیزي
بەڕەواوى دەزاهً ،یان عارەزای ئیىگلیزیً ،هیچ زماهێو هاجىاهێذ
لێبڕلێی لەگەڵذا بهاث ،جەهاهەث زماوى چیىیػ ئەو پ ێغبڕلێیەي
پێىالرێذ ))  ،بەپێچەواهەعەوە هەجەوەي مىرد لەبەر ئەوەي
هەمیغە خالەلەي لەالیەن هەجەوەماوى دینەوە داگیرلراوە،
هەربۆیە ئەگەر چاوێو بە فەرهەهگی زماوى مىردیذا بگێڕیً ئەو
وعاهە لەم هین لە لەالیەن د ەصەاڵجەماوى فارش و جىرك و
عەرەبەوە هاجىهەجە هاو زماهەلەماهەوە.
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زماوى هەجەوایەحى هاجىاهێذ بەربەصذ بێذ لەبەردەم هاجىە
هاوەوەي وعەي بیاوی ،واجە ((زماهێهى هەجەوایەحى هییە وعە لە
زماهێو یان چەن زماهێو وەرهەگرێذ ،بۆیە ڕێگاي وەرگرجً
یەلێنە لە ڕێگاماوى لەدایو بىون و صازلردوى وعە)) ،
بەواجایەمى دینە هیچ زماهێو داخراو هییە ،بەڵهى لەگەڵ
بەرەپێشچىووى مۆمەڵذا زماهیػ گۆڕاههاری بەصەردا هاجىو ە و
دێذ ،بەجایبەحى لەصەردەمی ئێضخادا دیاردەي لراهەوەي زماو ی
هەجەوایى چىوەجە قۆهاغێهی هىێىەو لەصایەی ڕەهەهذەماوی
بەجیهاهیبىوهەوە ئاگایی چین و جىێژە جیاجیاماوی خەڵو بەرز
بىوەجەوە ،ئەمەظ وای لردووە بەعێو لە قضەپێنەراوی زماوى
مىردی ڕوو لە بەمارهێىاوی زماو ی ئیىگلیزی بنەن و وعە و زا راوە
ئ یىگلیزییەمان لە ڕووي دەربڕیىەوە بەبێ دەصخهاری بەماربهێنن،
یان بەعێىەیەمی هیمچە ڕەها مۆپی وعە ڕەصەهەلە بەماربهێنن،
چىهنە عێىازی وەرگرجنی وعەلە ڕاصخەخۆ لە زماهە رەصەهەلە
وەردەگیرێ ،بەاڵم پێػ فەراهەمبىووی جەلىەڵۆجیا بەم عێىازە
ئاصاهەي ئەمڕۆ ،زماوی مىردی راصخەوخۆ وعەي لە زماوی
ئ یىگلیزییەوە وەرهەدەگرث ،بەڵهى لەڕێی زماهە هەرێمایەجییەماهەوە
وەریذەگرث ،هەربۆیە گۆڕاههاری لەئاصتی دەهگضازی وعەمان
دروصذ دەبىو .،وەك لەم خغخەیەي خىارەوەدا د ەبینرێىەوە:
دەربڕینی وعە
ئیىگلیزییەکان
بەکىردي
جیم
گروپ
چاوط (عاوط)
صخاف

دەربڕینی وعە
ئیىگلیزییەکان بەئیىگلیزي
)(English transcription

وعە ئیىگلیزییەکان

/tiːm/
/ɡruːp/
/tʃɑːns/
/stɑːf/

team
Group
chance
Staff

جەکس ی
س ی دي
الپ جۆپ

/ˈtæk.si/
/ˌsiːˈdiː/
/ˈlæp.tɒp/

Taxi
C.D
Laptop

ئیمێڵ
بلۆک
فەیضبىک
کۆپى

/ˈiː.meɪl/
/blɒk/
/ˈfeɪs.bʊk/
/ˈkɒp.i/

Email
Block
Facebook
copy

فیذباک
مۆڵ
میذیا

/ˈfiːd.bæk/
/mɔːl/
/ˈmiː.di.ə/
/bænd/
/tʃæt/
/ˌɒfˈsaɪd/
/bæŋk/
/ˈpɑːs.pɔːt/

Feedback
Mall
Media

bank
passport

/ˈdrɑː.mə/

Drama

باهذ
چاث
ئۆفضایذ
باهک
پاصپۆرث
دراما

وۆرکغۆپ

/wɜːk.ʃɒpˈ/

workshop

/ ٢دەربڕینی وعەمان بەپێی فۆهۆلۆژی زماوی بۆ وەرگیراو:
زۆرجار زماهێو وعە لەزماهێهی دینە وەردەگرێذ ،لەچی وعەمان
بەعێىەیەمى ڕاصخەوخۆ هاگىازێخەوە ،بەڵهى گۆڕاههاری بەصەردا
دێىێذ لە لەگەڵ بىهیادە زماه ییەلەیذا بضازێذ .ئەمەظ
زۆرجار بۆ جیاوازی یاصا دەهگضازییەماوى خىدی دوو زماهەلە
دەگەڕێخەوە ،دیاردەي دەصخهارینردوی الیەوى دەهگضازی وعە
وەرگیراوەمان بەعێىەیەمى بەرفراون لەالیەن قضەپێنەراوی زماوى
مىردییەوە بەمار دەهێنرێذ ،واجە بە مەبەصتی گىهجاهذوی لەگەڵ
یاصاماوی دەهگضازی زماوى مىردیذا هەهذێو لە د ەهگەماوی وعە
ئ یىگلیزیییە وەرگیراوەمان د ەگۆڕێً.
لەبەر ئەوەي ڕێىىوس ی زماوی مىردی مێژوویەمی جازەي هەیە،
هەربۆیە جیاوازییەمی کەمتر لەهێىان زماو ی هىوصین و زماو ی
ئاخاوجىذا بەدی دەلرێذ ،لەچاو زماوی ئیىگلیزیذا ،ئەمەظ
هۆمارێنە بۆ گۆڕینی هەهذێو دەهگی وعە ئ یىگلیزییەمان  ،وەك
لەم خغخەیەی خىارەوەدا دەبینرێذ:

Band
chat
offside

23

وعە ئیىگلیزییەکان

دەربڕینی وعە
ئیىگلیزییەکان بە
کىردي

دەربڕینی وعە ئیىگلیزییەکان
بەئیىگلیزي
)(English transcription

جەلە ڤسیۆن

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

Television

جەلەفۆن

/ˈtel.ɪ.fəʊn/

Telephone

چکلێذ

/ˈtʃɒk.lət/

chocolate

صیمیىار

/ˈsem.ɪ.nɑːr/

seminar

کافتریا

/ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/

cafeteria

پرۆ فضیۆر

/prəˈfes.ər/

Professor

پاصکیل

/ˈbaɪ.sɪ.kəl/

Bicycle

کۆلێج/کۆلێژ

/ˈkɒl.ɑːʒ/

Collage

پڕۆفایل

/ˈprəʊ.faɪl/

Profile

فۆلکلۆر

/ˈfəʊk.lɔːr/

Folklore

کارجۆن

/kɑːˈtuːn/

Cartoon

مۆدێرن

/ˈmɒd.ən/

modern

جیرۆر

/ˈter.ər/

Terror

کۆمپیىجەر

/kəmˈpjuː.tər/

Computer

ئەکخەر

/ˈæk.tər/

Actor

کۆهتڕۆڵ

/kənˈtrəʊl/

control

ڕادار

/ˈreɪ.dɑːr/

Radar

کۆرس

/kɔːs/

Course

بوجە

/ˈbʌdʒ.ɪt/

Budget
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داتا

/ˈdeɪ.tə/

Data

سیستەم

/ˈsɪs.təm/

System

سینەما

/ˈsɪn.ə.mə/

Cinema

شامپۆ

/ʃæmˈpuː/

shampoo

سۆپەرمارکێت

/suː.pəˌmɑː.kɪt ˈ/

supermarket

دووەم /وعە ئیىگلیزییە بەمارهاجىوەمان ،لە لەبەرامبەریاهذا
وعەي مىردی هەیە:
ي
ئەگەر جەماعاي زماوى مىردی بنەیً دەیان وعەي ئیىگلیز و
زماهاو ی جر دەبیىین لە لەالیەن چین و جىێژە جیاوازەماهەوە بەمار
دەهێنرێً(( .زۆرجار زماوى هىوصین وعەگەلێو لەزماهەماوى
دینەوە دەخىازێذ لەلە دەقە بىەڕەجییەلەي خۆیذا
هاوعێىەییان هەیە)).
زماوى ئیىگلیزي بىوە بە زماهێهى ماریگەر و ،بگرە بەرەو ئەوەیػ
دەچێذ ببێذ بە پێىیضخییەمى بەردەوام ،بە جۆرێو ((وەرگرجنی
زاراوەي بێگاهە پێىیضخییەمی صروعخییە لەباری مۆمەاڵیەحی و
ئابىوری و ڕۆعيبیری و زاوضخەوە هەڵذەقىڵێذ))  ،بۆ همىوهە
لەڕۆژگاري ئەمڕۆماهذا بەعێو لەمۆمپاهیامان زاهینی زماوى
ئیىگلیزییان لردووە بە مەرجى دامەزراهذن ،ئەمە جگە لە
لردهەوەي چەهذیً قىجابخاهە و خىێىذهگە و هاوەهذي فێ ربىون،
لەهەرێمی مىردصخان لە خىێىذن جیایاهذا بە زماوى ئ یىگلیزییە و
هەروەها مەرجی وەزرارەحى خىێىذوی بااڵ بۆ بەدەصتهێىاوى
بڕواهامەماو ى ماصخەر و دلخۆرا پەیىەصخنراون بە هەبىووى جىاهاي
لێىەعاوەیى لە زاهینی زماوی ئ یىگلیزیذا .هەمىو ئەم هۆماراهە و
چەهذ پاڵىەرێهى دینە واي لردووە لە هەرێمی مىردصخان
خىاصذ لەصەر فێربىووى زماي ئیىگلیزي زیاد بهاث بە جۆرێو
دەیان هاوەهذ و دەزگاي فێ ربىون بۆ ئەم مەبەصخە بنرێىەوە،
ئەمەظ رێگاي خۆظ لردووە بۆ ئەوەي چەهذیً وعە دزە بهاجە
صەر زار و هێى زماوى ئاخاوجنی ڕۆژاهەي خەڵو ،چىهنە ((زماهیػ
بۆ خۆی دیا ردەیەمی مۆمەاڵیەجییە بەدەم بەرەو پێشچىووی
بەرهەمهێىاوی مۆمەاڵیەجییەوە پەیذا دەبێذ))  .وعە و زاراوە
ئ یىگلیزییەمان ڕۆژ دوای ڕۆژ بەمارهێىاهیان لەهێى زماوى ئاخاوجنی
خەڵهی ڕوو لەهەڵنغان د ەماث ،وەك لەم خغخەیەي خىارەوەدا
دەبینرێىەوە:

وشە ئینگلیزییەکان

دەربڕینی وشە
ئینگلیزییەکان بە
کىردي
ڕیضخۆراهذ
هىجێل ،ئىجێل
ميذًا
جىالێذ
بااڵوط
داجا
پاوەر
فایل
کۆد
پۆزەجیڤ
هێگەجیڤ
مەصاج
ئۆجۆماجیک
مەسج
گەیم
ئۆرجیىاڵ
کىالێتی
ئاکخیڤ
ئەکاوهذ
دەبڵ
لیڤڵ
لۆکاڵ

واتاي وشە
ئینگلیزییەکان لە
زمانى کىردیدا 
چێغخخاهە
میىاهخاهە
دەزگای ڕاگەیاهذن
صەرئاو ،ئاودەصذ
هاوصەهگی  ،یەکە
زاهیاری ژمارەیی
هێز
پەڕگە
پەڕلە
باعە (ئەرێنی)
خراپە (هەرێنی)
عێالن
خۆکردەیى ،خىدکار
هامە
ًاري  ،وازي
ڕەصەن
دڵىیایی جۆري
چاالک
هەژمار
دوو ئەوەهذە
ئاصذ
خۆجێیی

Restaurant
Hotel
Media
Toilet
Balance
Data
Power
File
Code
Positive
Negative
Massage
Automatic
Message
Game
Original
Quality
Active
Account
Double
Level
Local

میمۆري

بیرگە ،یادگە

Memory

ریکۆرد

جۆمارکردن

Record

سێیەم /وعە ئیىگلیزییە بەمارهاجىوەمان ،لە زماهىاش و
ڕۆعيبیراوی مىرد بەماریذەهێنن
بەعێو لەو وعە ئ یىگلیزییاهەي لە هاجىوهەجە هاو زماو ی
مىردییەوە ،لەهاو ئاخاوجنی خەڵهی ئاصایی بەمارهاهێنرێً ،بەڵهى
لەالیەن (زماهىاش  ،جىێژەراوی بىاري زمان  ،وەرگێڕ  ،ئەدیب ،
هىصەر  ،لەصایەجییە رۆعيبیرەمان)ەوە هاوردەلراون و
بەماردەهێنرێً .ئەم دیاردەیەظ بۆ چەهذ هۆمارێو دەگەڕێخەوە،
لەواهە :زماوى مىردی لەڕووي د ەصخەبەرلردوى زاراوەي گىهجاو لە
بىارە جیاجیاماوى جىێ ژیىەوەي زماهذا دەوڵەمەهذ هییە و زۆربەي
لێهۆڵەراوی زماهەلەمان پغذ بەصەرچاوە بیاهییەمان د ەبەصتن،
ئەگەر چی لەڕابردوودا جىێژەراوى زماوى مىردي لەوجبىوهە ژێر
ماریگەری زماوى دراوصێهاهەوە بەجایبەحى زماوى عەرەبى ،بەاڵم ((لە
مێژووي هىێذا لەگەڵ جێپەڕبىووى ماجذا ژمارەي ئەو وعە عارەبیاهە
24
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لەمتر بىوهەجەوە و ماریگەرییان ل ە صەر ئەم زماهە صىىوردارجر
بىوە بەجایبەحى لەهاو ئەهذاماوى چیىەماوى صەرەوەي مۆمەڵ و
رۆعيبیراهذا ))  ،بەاڵم لە ئێضخادا ئاراصخەلە گۆڕاوە بۆ
بەمارهێىاوی وعەي زماوى ئیىگلیزي ، .بەمەظ ((زۆربەي زاراوەمان
لەفەلضەفە و دەرووهساوی و زاوضتی صروعتی و پسیغهی ...هخذ،
مۆرلێهی هیىدەوڵەجیان بەبەردالراوە ))  ،بەواجایەمى دینە
بەعێو لەزاراوە و وعەماوى صەردەمی هىێ لەبەرهەمی گەالوی
ئەوروپیین ،خۆیان صەپاهذووە بەصەر زماهەماوی دینەوە ،بەزماوی
مىردیغەوە ،لەالیەمی دینەوە بەمارهێىاوی وعە و زاراوەي
ئیىگلیزي لەالیەن زماهىاصەماهەوە بۆ ئەوە ئەگەڕیخەوە لە لەزماوی
مىردیذا دەزگایەمى فەرهەهگی جۆلمە بەدی هالرێذ لە ماري
داجاعین و ئامادەلردوى زاراوەي هىێی بێذ بەرامبەر ئەو وعە
هىێیاهەي دێىە ئاراوە یاخىد ئەو ئام ێرو لەرەصخاهەي دێىە
دەڤەرەلەوە ،هەروەها ((هەبىووى وعە و زاراوە بۆ ئامێري
داهێنراوي جازە هۆي دوالەوجىوي پیغەصازییە لەالي مىرد لەچاو
میللخە پ ێغنەوجىوەماوى جیهان لە لە بىاري جۆربەجۆري
پیغەصازیذا صەرلەوجىون ،دەها هیچ زماهێهى جیهان هرخى لە
زماوى میلەجێهى جر زیاجر هییە )) ئەمەظ وا ئەماث هەهذێجار بۆ
خۆ دوور خضدىەوە لە رەخىە و هەروەها هەپێهاوی مەبەصذ لەڕیی
وعە مىردییەماهەوە پضپۆراوى بىارە جیاوازەمان پغذ بە وعە و
زاراوە ئ یىگلیزییەمان ببەصتن .بۆهمىهە :ئەگەر بڕواهیىە ئەو وعە
ئ یىگلیزییاهەي خىارەوە ،کە لەبەرامبەریاهذا وعەي کىردي هەیە
بەم عێىەیە:
وعە کىردییەکان

وعە ئیىگلیزییەکان

دەربڕینی وعە
ئیىگلیزییەکان بە
کىردي
میخۆد

ڕێباز ،عێىاز ،ڕێگا

Method

کاجەگۆري
فرێس
جێىذەر
صۆصێۆلۆجى
ريضو
ئەبضتراکذ
میخافۆڕ

بەڵگە هێىاهەوە،
بەڵگەصازي
هاوپۆلەکان
گرێ
ڕەگەز
کۆمەڵىاس ی
مەجرس ی
پىخخە  ،کىرجە
خىازە  ،خىاصتن

Argument
Category
phrase
gender
Sociology
Risk
Abstract
Metaphor

دیفاکخۆ
کۆهدێکضذ

داکەوث
دەوروبەر  ،هاوکۆ

De facto
context

ئەکضێيذ

عێىازي دەربڕینی
ئاخاوجً

Accent

ئارگىمێيذ

جابۆ
ئەڵخەرهاجیڤ
ئیکۆهۆمى
کۆوضىەهذ
ڤاوڵ
ڕیفۆرم
صێرچ
دایەلۆگ
دۆکىمێيذ
ئیيضکلۆپیذیا
کۆهگرە

قەدەغەکراو
جێگرەوە
ئابىری
هەبسوێً
بسوێً
چاکضازي
گەڕان  ،پغکىین
گفخىگۆ
بەڵگەهامە
زاهیاریىامە
کۆبىوهەوەي گغتی

Taboo
Alternative
Economy
consonant
Vowel
Reform
Search
dialogue
Document
Encyclopedia
congress

صیمپۆزیۆم

گفخىگۆي هاوڕێیاهە

symposium

دەلرێذ وەرگرجنی زاراوەمان لەزماوی ئ یىگلیزییەوە بەهۆی ئاگایی
زماهىاصەماهەوە بێذ ،چىهنە بەالیاهەوە زیاجر پێهاوی چەمو و
واجامان گرهگ بً ،هەروەها زماوی ئیىگلیزي زماهێهی هەژمىوهذارە
و جیهاهییە ،ئەم دیارەدەیە هەك لە زماوى مىردی بەڵهى لەزۆرێو
لەزماهەماوى دینەعذا بەدی دەلرێذ ،لەبەر چەهذ هۆمارێو:
. ١چىهنە زماوی ئیىگلیزی زماهێهی بااڵیە و زماوی ڕۆعيبیري و
زاوضخە ،هەربۆیە لەهێى هەمىو زماهە جیهاهییەماهذا خىاصذ
لەصەر بەمارهێىاهیان هەیە و بەردەوام خىاصخەلەظ ڕوو
لەهەڵنغاهە ،هەربۆیە بەعێو لەخىێىذەواران و ڕۆعيبیراوی
مىرد ئارەزوومەهذی دەلەن لەصەر بەمارهێىاوی زاراوە و وعەي
ئیىگلیزي ،ئەم دیا ردەیەظ لەئەدەبی لالصیهی مىردیذا بەدی
دەلرێذ لە چۆن بەعێو لەعاعیراهمان وعەي (عەرەبی و
فارس ی و جىرمى) یان لە د ەقەماهیان بەماردەهێىا.
. ٢هۆمارو پاڵىەري ئەم زیادەڕەوینردهەظ بریخییە لە دیاردەي
چاولێنەري ،واجە بەمارهێىاوى وعەي ئیىگلیزي بۆجە مۆدێل،
ئەمەظ بۆ پێگەي زماوى ئیىگلیزي دەگەڕێخەوە هاوعێىەي ئەم
دیاردەیە ((پێگەي بەرزي ڕۆعيبیري فەرەوس ی لەهێى چینی بااڵي
رووصیاي قەیضەري درمى پێذەلرا ،بۆیە بەالیاهەوە ئاصایی بىو بە
فەرەوس ی قضە بنەن لە جیاحى رووس ی ))
. ٣لەبري ئەوەي زماهێو زاراوەي هىێ دابهێىێذ زۆر ئاصاهترە بۆي
لە زاراوە لە زماهێهى جرەوە وەربگرێذ .
. ٤خاڵیهى دینەي گرهگ لەم هێىەهذەدا جۆرێو لە پاڵىەري
هاصێىهالیضخاهەیە ،لە لە ڕەجنردهەوەي زماوى عەرەبی و
مامەڵنردن لەگەڵیذا وەك زماوى هەجەوەیەمى داگیرلەري
خۆصەپێن ،ئەمەظ ((وەك مارداهەوەیەك بۆ مامەڵەلردوى
صیاصەحى ڕگەزپەرصخاهەي عارەب لەگەڵ مىردا بەهێزجر بىو))
واجە مامەڵەلردهێهى صیاصیی ئایذیۆلۆژییە لەگەڵ زماهذا،
لەماجێنذا لە زمان بەر لە هەرعدێو بابەجێهى لەلخىرییە.
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. ٥پاڵىەري صەرەمى بۆ وەرگرجً بریخییە لە پێىیضتی بىون لە
دۆزیىەوەي گىزارعذ بۆ بابەحى هىێ ،چەمهى هىێ و هاوي هىێ .
بەهۆی صەربەخۆبىووی هیمچەڕەهای دەصەاڵحی صیاصیی
خهىمەحى هەرێمی مىردصخان ،وای لردووە ورد ە وردە هىوصەران
و ئاخێىەراوی زماوی مىردی دوور بنەوهەوە لە هەژمىووی زماو ی
دراوس ێ  ،لەبەرامبەریغذا مەیل و ئارەزوو بۆ وەرگرجنی وعە و
زاراوە ،چ لەالیەن دەصەاڵحی صیاصییەوە بێذ ،یان خەڵنەوە
بێذ زیاجر پارصەهگ بۆجەوە بۆالی زماوی ئیىگلیزی.
ئ ــەنـ ـجـ ـ ــام 
لەکۆجایی ئەم لێکۆڵیىەوەیەدا گەیغخیىە ئەم ئەهجاماهەي
خىارەوە:
. ١زماوی مىردی بەعێىەیەمی بەرچاو لەوجۆجە ژێر هەژمىووی زماوی
ئ یىگلیزییەوە ،چ لەبىاری گغت ی و ،چ لەبىاری جایبەجیذا بێذ
وعەو زاراوەگەلێکی زۆری ئیىگلیزی هاجۆجە هێى زماوی مىردییەوە.
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